
 תקנון האליפות
 

 סיום עונת המשחקים  –)י(  12הוספת סעיף 
 

 נוסח חדש:
 

שאינו בשליטת  מצבלא יהא ניתן לחדש את עונת המשחקים בשל בכל מקרה בו  )י(
 לרבות בשלבגינו לא ניתן יהא לקיים את התחרויות  ההתאחדות או מי מחברותיה,

הנהלת ההתאחדות בעקבות כך ומוסמכות ה של רשויות המדינה מחייבת הנחיה
 , יחולו ההוראות כדלקמן:סיום עונת המשחקים תחליט על

 
 סיום עונת המשחקיםעל קבלת ההחלטה במידה וביום  -בליגות בוגרים )א, ב, ג(  .א

מחזורי ממספר או יותר  75% המהוויםבליגה א  מחזורי משחקיםמספר התקיימו 
תסתיים  , משחקיםעונת באותה זו להתקיים בליגה שהיו מתוכננים  המשחקים 

 על סיום העונהקבלת ההחלטה  במועד  ליגות א, ב, געונת המשחקים וטבלאות 
לעניין זה יחשב מחזור תחשבנה כטבלאות סופיות לאותה עונת משחקים. 

ממשחקי אותו  50%-למעלה מ  במסגרתו משחקים ככזה שהתקיים אם שוחקו
שלימו מספר זהה של משחקים באותה יחלק מן הקבוצות לא במידה ומחזור. 

בהתאם לאחוזי הצלחה בכל ליגה )ובמידה  כאמור ליגה, ייקבע מיקום הקבוצות
מספר הנקודות שהשיגו בהתאם  ,כלומר –בכל מחוז(  –וישנם מספר מחוזות 

למספר הנקודות המקסימלי שניתן היה להשיג במסגרת מספר המשחקים שכל 
. במידה ואחוזי ההצלחה עונת המשחקים על סיוםלהחלטה עד  קבוצה שיחקה

ובמידה ואחוזי  יתקיים משחק אחד במגרש נייטרלי בין הקבוצות –יהיו שווים 
ההצלחה יהיו שווים בין יותר משתי קבוצות, יתקיים טורניר בהתאם להחלטת 

 הבאהוזאת בסמוך לפתיחת עונת המשחקים  ועדת ליגה וגביע במגרש נייטרלי
 ליגה וגביע. ובהתאם להנחיות ועדת

 
על הפסקת הליגות התקיימו בליגות הבוגרים פחות קבלת ההחלטה במידה וביום  .ב

להתקיים באותה עונת משחקים שהיו מתוכננים המשחקים ממספר  75%-מ
בליגה א', תתבטל  התחרות לאותה עונת משחקים ויתבטלו בהתאם כל סדרי 

 העליות והירידות.
 

התקיימו  סיום עונת המשחקיםעל קבלת ההחלטה במידה וביום  -בליגות נוער   .ג
מחזורי ממספר או יותר  75% מחזורי משחקים בליגת נוער על המהוויםמספר 

משחקים  נתלהתקיים בליגת נוער על באותה עושהיו מתוכננים המשחקים 
על קבלת ההחלטה במועד  הנוער ליגותת כל אותסתיים עונת המשחקים וטבל

לעניין לאותה עונת משחקים. ת וסופי ה כטבלאותנתחשב סיום עונת המשחקים
ממשחקי  50% -למעלה מ זה יחשב מחזור משחקים ככזה שהתקיים אם שוחקו

שלימו מספר זהה של משחקים באותה יהקבוצות לא מחלק במידה ואותו מחזור. 
בהתאם לאחוזי הצלחה בכל ליגה )ובמידה  כאמור ליגה, ייקבע מיקום הקבוצות

מספר הנקודות שהשיגו בהתאם  ,כלומר –בכל מחוז(  –וישנם מספר מחוזות 
למספר הנקודות המקסימלי שניתן היה להשיג במסגרת מספר המשחקים שכל 

 –. במידה ואחוזי ההצלחה יהיו שווים עד להפסקת המשחקים קבוצה שיחקה
ובמידה ואחוזי ההצלחה יהיו לי בין הקבוצות יתקיים משחק אחד במגרש נייטר



שווים בין יותר משתי קבוצות, יתקיים טורניר בהתאם להחלטת ועדת ליגה וגביע 
ובהתאם להנחיות  הבאהוזאת בסמוך לפתיחת עונת המשחקים  במגרש נייטרלי

 ועדת ליגה וגביע.
 

על הפסקת הליגות התקיימו בליגת נוער על פחות קבלת ההחלטה במידה וביום  .ד
להתקיים בליגת נוער על שהיו מתוכננים המשחקים  מחזורי ממספר 75%-מ

באותה עונת משחקים, תתבטל  התחרות לאותה עונת משחקים ויתבטלו בהתאם 
 כל סדרי העליות והירידות. 

 
חקים במידה וביום קבלת ההחלטה על סיום עונת המש -בליגות נערים א,  .ה

או יותר  75%התקיימו מספר מחזורי משחקים בליגת נערים א' על המהווים 
ממספר מחזורי המשחקים שהיו מתוכננים להתקיים בליגת נערים א' על באותה 
עונת משחקים תסתיים עונת המשחקים וטבלאות כל ליגות נערים א' במועד קבלת 

לאותה עונת ההחלטה על סיום עונת המשחקים תחשבנה כטבלאות סופיות 
 -משחקים. לעניין זה יחשב מחזור משחקים ככזה שהתקיים אם שוחקו למעלה מ

שלימו מספר זהה של יהקבוצות לא מחלק ממשחקי אותו מחזור. במידה ו 50%
בהתאם לאחוזי הצלחה בכל  כאמור משחקים באותה ליגה, ייקבע מיקום הקבוצות

מספר הנקודות שהשיגו  ,כלומר –בכל מחוז(  –ליגה )ובמידה וישנם מספר מחוזות 
בהתאם למספר הנקודות המקסימלי שניתן היה להשיג במסגרת מספר 

. במידה ואחוזי ההצלחה עד להפסקת המשחקים המשחקים שכל קבוצה שיחקה
ובמידה ואחוזי יתקיים משחק אחד במגרש נייטרלי בין הקבוצות  –יהיו שווים 

יתקיים טורניר בהתאם להחלטת ההצלחה יהיו שווים בין יותר משתי קבוצות, 
 הבאהוזאת בסמוך לפתיחת עונת המשחקים  ועדת ליגה וגביע במגרש נייטרלי

 ובהתאם להנחיות ועדת ליגה וגביע.
 

במידה וביום קבלת ההחלטה על הפסקת הליגות התקיימו בליגת נערים א' על  .ו
ם ממספר מחזורי המשחקים שהיו מתוכננים להתקיים בליגת נערי 75%-פחות מ

א' על באותה עונת משחקים, תתבטל  התחרות לאותה עונת משחקים ויתבטלו 
 בהתאם כל סדרי העליות והירידות. 

 
במידה וביום קבלת ההחלטה על סיום עונת המשחקים  -בליגות נערים ב'  .ז

או יותר  75%על המהווים  'בהתקיימו מספר מחזורי משחקים בליגת נערים 
' על באותה בממספר מחזורי המשחקים שהיו מתוכננים להתקיים בליגת נערים 

' במועד קבלת בעונת משחקים תסתיים עונת המשחקים וטבלאות כל ליגות נערים 
ההחלטה על סיום עונת המשחקים תחשבנה כטבלאות סופיות לאותה עונת 

 -ככזה שהתקיים אם שוחקו למעלה מ משחקים. לעניין זה יחשב מחזור משחקים
שלימו מספר זהה של יהקבוצות לא מחלק ממשחקי אותו מחזור. במידה ו 50%

בהתאם לאחוזי הצלחה בכל  כאמור משחקים באותה ליגה, ייקבע מיקום הקבוצות
מספר הנקודות שהשיגו  ,כלומר –בכל מחוז(  –ליגה )ובמידה וישנם מספר מחוזות 

המקסימלי שניתן היה להשיג במסגרת מספר  בהתאם למספר הנקודות
. במידה ואחוזי ההצלחה עד להפסקת המשחקים המשחקים שכל קבוצה שיחקה

ובמידה ואחוזי יתקיים משחק אחד במגרש נייטרלי בין הקבוצות  –יהיו שווים 
ההצלחה יהיו שווים בין יותר משתי קבוצות, יתקיים טורניר בהתאם להחלטת 



 הבאהוזאת בסמוך לפתיחת עונת המשחקים  רש נייטרליועדת ליגה וגביע במג
 ובהתאם להנחיות ועדת ליגה וגביע.

 
במידה וביום קבלת ההחלטה על הפסקת הליגות התקיימו בליגת נערים ב' על  .ח

ממספר מחזורי המשחקים שהיו מתוכננים להתקיים בליגת נערים  75%-פחות מ
עונת משחקים ויתבטלו  ב' על באותה עונת משחקים, תתבטל  התחרות לאותה

 בהתאם כל סדרי העליות והירידות.
 

במידה וביום קבלת ההחלטה על סיום עונת המשחקים  -בליגות נערים ג'  .ט
או יותר  75%על המהווים  'התקיימו מספר מחזורי משחקים בליגת נערים ג

ממספר מחזורי המשחקים שהיו מתוכננים להתקיים בליגת נערים ג' על באותה 
קים תסתיים עונת המשחקים וטבלאות כל ליגות נערים ג' במועד קבלת עונת משח

ההחלטה על סיום עונת המשחקים תחשבנה כטבלאות סופיות לאותה עונת 
 -משחקים. לעניין זה יחשב מחזור משחקים ככזה שהתקיים אם שוחקו למעלה מ

שלימו מספר זהה של יהקבוצות לא מחלק ממשחקי אותו מחזור. במידה ו 50%
בהתאם לאחוזי הצלחה בכל  כאמור משחקים באותה ליגה, ייקבע מיקום הקבוצות

מספר הנקודות שהשיגו  ,כלומר –בכל מחוז(  –ליגה )ובמידה וישנם מספר מחוזות 
בהתאם למספר הנקודות המקסימלי שניתן היה להשיג במסגרת מספר 

לחה . במידה ואחוזי ההצעד להפסקת המשחקים המשחקים שכל קבוצה שיחקה
ובמידה ואחוזי יתקיים משחק אחד במגרש נייטרלי בין הקבוצות  –יהיו שווים 

ההצלחה יהיו שווים בין יותר משתי קבוצות, יתקיים טורניר בהתאם להחלטת 
 הבאהוזאת בסמוך לפתיחת עונת המשחקים  ועדת ליגה וגביע במגרש נייטרלי

 ובהתאם להנחיות ועדת ליגה וגביע.
 

ההחלטה על הפסקת הליגות התקיימו בליגת נערים ג' על במידה וביום קבלת  .י
ממספר מחזורי המשחקים שהיו מתוכננים להתקיים בליגת נערים  75%-פחות מ

ג' על באותה עונת משחקים, תתבטל  התחרות לאותה עונת משחקים ויתבטלו 
 בהתאם כל סדרי העליות והירידות.

 
 

 דברי הסבר:
 

הקבוצות במקרה בו תחליט הנהלת ההתאחדות התיקון קובע פרמטרים לדירוג 
 לסיים את עונת המשחקים בשל מקרה של כוח עליון.

 


